
؛ وهلذا يرتب اهللا سبحانه وتعاىل الثواب على اإلميان والعمل الصاحل الذي من؟ من التقوىألنه البد مع اإلميان 

هو التقوى؛ فمجرد العقيدة ال تنجي اإلنسان من عذاب النار حىت يكون معها عمل صاحل؛ وهلذا صحيح من 

فهذا البد منه البد من العمل الصاحل؛ بل ال ميكن أن تكون العقيدة  ؛ترك الصالة فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة

: أحسن حاال منهم؛ الومل يقل))  والذين اتقوا فوقهم يوم القيمةال((؛ يقول: أي نعم صحيحة إال بعمل صاحل

كان ألم بل: فوقهم؛ تدل على العلو والفارق العظيم بينهما؛ فوقهم يف املكان؛ وفوقهم يف النعيم؛ فوقهم يف امل

يف اجلنة يف أعلى عليني وهؤالء يف سجني يف أسفل سافلني؛ وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤالء أعد اهللا هلم من 

ما ال يتصوره النعيم ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر؛ وأولئك أعد هلم من اإلهانة 

ربنا  ((يتضرعون اهللا يف الدعاء  )) سؤوا فيها وال تكلموناخ ((ال يرنكم من إهانتهم إال قول اهللا هلم  اإلنسان

يتضرعون إىل اهللا يف الدعاء وكان اجلواب جواب الرحيم الغفور:  )) أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون

((اخسؤوا فيها)) وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية البشر يقول له اخسأ ال تتكلم لكن رمبا يتكلمه أليس كذلك؟ 

((اخسؤوا فيها)) أمر كوين ((وال تكلمون)) أحد ما يبقى له أمل وال رجاء؛ يتوسطون بالشفعاء ((يا لكن رب 

مالك ليقض علينا ربك)) ينفع؟ اجلواب؟ ((قال إنكم ماكسون لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق  

 )) فوقهم يوم القيمة والذين اتقوا ((وجل  وجل أو تبني وجه قول اهللا عز كارهون))؛ إذا صدق قول اهللا عز

رتبة ومكانا ؛ وكما تعلمون أن اجلنات درجات ـ نسأل اهللا لنا ولكم أعالها ـ هذه اجلنات أعالها فردوس الذي 

يوم  ((وقوله:  )) إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ((فوقه عرض الرمحن ما فوقه شيء؛ وهذه دركات 

املراد بالقيامة هي يوم احلساب ومسي بيوم القيمة بثالثة أمور ذكرناها فيما سبق ولعل عندكم منها علما  )) القيمة

نعم؟ ألن الناس يقومون من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة غرال فيقفون ذلك املوقف العظيم الذي قال اهللا فيه: 

اجللح من الشاة يقام العدل حىت إنه يقتص للشاة ؛ ثانيا:  )) يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به ((

؟ من املالئكة وكذلك  األشهاد من أين )) يوم يقوم األشهاد ((القرناء؛ ويقام أيش؟ األشهاد كما قال تعاىل: 



من بين آدم بعضهم على بعض؛ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس))؛ بل من اجلوارح 

قالوا  ((نعم حىت اجللود تشهد  )) د عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونيوم تشه ((؛  واجللود

بغير  (( ؛ و يرزق معناه يعطي )) واهللا يرزق من يشاء بغير حساب ((:  ؛ قال )) لجلودهم لم شهدتم علينا

والسخرية مستمرة دائما نعم؟ على القول بأن   ؛ألنه سبحانه وتعاىل كرمه ال ينتهي . تقديرأي بغري  )) حساب

؛ الرزق مبعىن  ويرزق خربهاهللا مبتدأ ))  واهللا يرزق من يشاء بغير حساب ((الواو للحال حتتاج إىل تقدير ؛ 

 ،؛ فالعام ما يقوم به البدن ويصلح مثل األكل ؛ وخاص ؛ ورزق اهللا تعاىل ينقسم إىل قسمني: عام العطاء

 ؛ واإلنس واجلن ؛ هذا عام وهو شامل للمؤمنني، والكافريناملركوب وما أشبه ذلك ،املسكنو  ،واللباس ،والشرب

؟ وشامل أيضا للرزق احلالل والرزق احلرام الذي ال يتغذى إال حبرام كالربا والسرقة  ؛ واإلنسان والبهائم عرفتم

: والرزق ما ينفع من  ف  يف العقيدة؛ وهلذا قال الس والنهب وقال هذا من رزق اهللا هذا من رزق اهللا لكن حرام

؛ والرب والفاجر؛  حالل وضده؛ طيب إذا نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح وهو شامل للمؤمن والكافر

واإلنسان والبهائم؛ والنافع والضار؛ واحلرام واحلالل كذا؟ نعم، طيب؛ الثاين ما يقوم به الدين وهو ما فيه صالح 

وهذا خاص باملؤمنني مثل العلم النافع والعمل الصاحل واإلنابة إىل اهللا والتوكل عليه وما أشبه ذلك؛ هذا  القلوب

هذه عامة معلقة باملشيئة وقد مر ))  من )) (( يرزق من يشاء ((:  رزق خاص يرزقه اهللا من؟ املؤمنني؛ وقوله

ة ليست مشيئة اهللا مشيئة جمردة بل هي مشيئة مقرونة علينا كثريا أن كل شيء علقه اهللا باملشيئة فهو تابع باحلكم

باحلكمة؛ فكل ما مر عليك شيء معلق باملشيئة أو معلق باإلرادة فاعلم أنه مقرون باحلكمة يعين فمن اقتضت 

أي بغري تقدير أو بغري حماسبة أي  )) بغير حساب ((:  وجل أن يرزقه رزقه ومن ال فال؛ وقوله حكمة اهللا عز

بال تقدير واضح فإن رزق اهللا ال حساب له السيما الرزق يف اآلخرة رزق  )) بغير حساب ((؟  أيهمابغري منة؛ 

؟ قد نقول ذلك أيضا  بغري منة )) بغير حساب ((؛ وهل نقول  وجل اجلنة فإنه ما له من نفاة كما قال اهللا عز

؛ لو أن اإلنسان حاسبه اهللا على إنه ما حياسب يعين ما يطالب يف العوض ألنه لو طالب بالعوض لكنا هالكني



قال له إما أن تفقد البصر يعينه ليلة من ليايل و منه ؟ أعتقد لو توجع اإلنسان  نعمة واحدة من نعمه ويش يسوي

وال  ، كل الذي عنده من املال ؟ أي نعم ؟ يعطون كل ما عنده وإال تعطينا كل الذي عندك من املال ويش يقول

ما حتصى  ما بالك مبا هو أعظم منها؛ نعمة النفس ضروري للحياة حتصى؟طيب إذا هذه نعمة واحدة نعم، ؛ ال

اإلنسان يتكلم ويصعد وينزل ويتكلم ويأكل نعم؟ مث لو ضيق عليه نفسه ملرة واحدة يقول  ومع ذلك بدون تعب

يرزق من يشاء بغير  ((ا ؟ يقول خذوا. إذ واهللا ما حنن فاحتني نفسك إال أن تعطينا مالك كله ويش يقول

أي بغري حماسبة أي ما يطلب يعين معاوضة وإن كان واجبا علينا أن نشكر اهللا على هذه النعم لكن  )) حساب

 )) واهللا يزرق من يشاء بغير حساب ((وجل نعمه أكثر لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعني  عز

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  (( الرمحن الرحيم الفوائد من أين؟ طيب نأخذ الفوائد وال منشي؟ طيب بسم اهللا

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء  ((:  وجل طيب بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا عز  )) السلم كافة

بك ومن الناس من يعج ((: تقسيم الناس إىل قسمني؛ القسم األول :  من فوائد اآلية الكرمية.  )) مرضات اهللا

ومن  . )) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((:  ؛ والقسم الثاين هذا )) قوله في الحياة الدنيا

 . : بالغة هذا القرآن حيث جيعل األمور جيعلها مثاين؛ إذا جاء الكالم عن شيء جاء الكالم عن ضده فوائدها

 )) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((: فضل من باع نفسه هللا؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية

: إثبات  ومن فوائدها . )) ابتغاء مرضات اهللا ((؟  : اإلشارة إىل إخالص النية؛ من أين تؤخذ هادئومن فوا .

وجل متعلقة مبشيئته وينكرها  والرضا كما قدم لنا صفة حقيقية هللا عز )) مرضات اهللا ((؛ لقوله:  الرضا هللا

ومن  . وأشباههم من أهل التعطيل حيرفون املعىن إىل أن املراد برضا اهللا إما إثابته أو إرادة الثواب نعم األشاعرة

 ؛ من أين نأخذ الوجوب ؟ وجوبه ؛ وجوبه وال جوازه : وجوب تقدمي مرضات اهللا على الناس فوائد اآلية الكرمية

باب تقدمي مرضات اهللا على النفس؛ ألن اهللا ذكر ؛ يؤخذ ما هو اجلواز فقط أيضا استح ؟ أو يؤخذ منها اجلواز

والرأفة  )) واهللا رءوف بالعباد ((:  : إثبات الرأفة هللا؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية . ذلك يف مقام املدح والثناء



 بالعباد ((:  ؛ لقوله وجل : إثبات عموم رأفة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . هي أرق الرمحة يعين رمحة خاصة

يا  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . هذا إذا كان العباد باملعىن العام؛ أما إذا قلناه مبعىن العام فال يستفاد منها ذلك ))

يا أيها  ((: فضل اإلميان؛ لقوله:  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... أيها الذين

: أن اإلميان مقتض المتثال األمر؛ ألن هللا صدر  ومن فوائدها . تشريف وتكرميألن هذا نداء ))  الذين آمنوا

؟ واحلكمة ال يقرن بوصف إال إذا كان هلذا الوصف أثر فيه؛  نعم )) يا أيها الذين آمنوا ((األمر ذا النداء 

ميان يقتضي امتثال : ال يقرن احلكم بوصف إال إذا كان هلذا الوصف أثر فيه؛ والشك أن اإل وهذه فائدة مهمة

ادخلوا في  ((:  ؛ لقوله : وجوب تطبيق الشرع مجلة وتفصيال ومن فوائد اآلية الكرمية ؟ وجل نعم أمر اهللا عز

، أن  : أن اإلنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه ومن فوائدها . )) كافة  السلم

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  (( ؟ باعتبار استمراره عليه؛ كيف هذااإلنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به 

؟ قلنا املراد االستمرار عليه وعدم اإلخالل  لو قلنا كيف ينادي املؤمنون وهم داخلون فيه وهم مؤمنني )) السلم

يعين  )) باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا ((بشيء منه؛ مثل قوله: 

استمروا على ذلك وإال فاألصل أن اإلنسان ال يؤمر بالشيء وهو متلبس به؛ فلو وجدت قائما  ؛ إذا يكون هنا 

؟ باعتبار استمراره عليه وعدم اإلخالل بشيء منه؛ وهلذا  توجيه األمر بالشيء إىل من هو متلبس به باعتبار أيش

وال تتبعوا خطوات  ((:  ؛ لقوله : حترمي إتباع الشيطان وخطواته ومن فوائد اآلية الكرمية  . )) كافة ((قال: 

هل يؤخذ من اآلية الكرمية حترمي التشبه بالكفار؟ يؤخذ، نعم؛ ال تستعجلون أنتم تأملوا؛ هل يعقل  )) الشيطان

ألن أعمال الكفار من خطوات الشيطان وال ال؟  ، اجلواب نعم تؤخذ منه من اآلية حترمي التشبه بالكفار؟ نعم

ألن الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر وال أنكر من الكفر ـ والعياذ باهللا ـ وهلذا يؤخذ من اآلية الكرمية: حترمي التشبه 

؟  يهنئهم بعيدهم ؟ طيب هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم . بالكفار ألن ذلك من اتباع خطوات الشيطان

ألن عيدنا مرضي عند اهللا وعيدهم  واحد كما هم يهنئوننا بعيدنا حنن نئهم بعيدهم جزاء وفاقا؟ نقول إذا قال



؛ وال جيوز أن نئ أحدا  غري مرضي عند اهللا؛ وحنن إذا هنأناهم بعيدهم فمعىن ذلك أنا هنأناهم بشعائر الكفر

 ر على دينهم رمبا يأمركم من دينه وهو ال يشعربالتزامه بشعرية من شعائر الكفر نعم؟ والذين يهنئهم بعيدهم خط

ألن الرضا بالكفر كفر وليس هذا من باب اازاة؛ ألننا حنن لسنا كهم طريف النقيض يعين حنن على فكر وهم 

على فكر ال؛ حنن ربنا واحد نعم؟ ربنا ورم واحد هو الذي خلقنا مجيعا وهو الذي أمرنا ووجه األمر إلينا مجيعا 

؛ وليست املسألة اختيار حنن أسسنا فكرا ونشينا عليه وهم أسسوا فكرا ونشوا  ثلنا ما أمر به وهم خالفوافنحن امت

ذلك؛ حنن نقول ال؛ كلنا بشر وكلنا خلق هللا والرب واحد  حىت نقول نتبادل معهم التهاين كما يتبادلون معنا عليه

لك؟ وهذا هو اخلطر الداهن الذي أصاب كثريا من أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا فهذا فرق بني هذا وهذا أليس كذ

املسلمني اليوم حيث ظنوا أن املسألة مسألة فكر؛ والرسول عليه الصالة والسالم أخرب أنه ما يسمع به يهودي وال 

إال كان من أصحاب النار) مسألة ما هي مسألة فكر نقول هلم فكرهم ولنا فكرنا نصراين مث ال يؤمن مبا جاءه به 

دين تعبدنا به اخلالق وحده فسمعنا وأطعنا ومسعوا وعصوا؛ وحينئذ نقول ال جيوز أن نئهم بأعيادهم  بل هذا

 ؟ نعم كذا  )) إنه لكم عدو مبين ((؛ لقوله:  : شدة عداوة الشيطان لبين آدم ويستفاد من اآلية الكرمية . بينهم

: إنه ال ميكن أن يأمرنا الشيطان خبري إذ أن عدوك يسر مساءتك ويغمه  ومن فوائد اآلية الكرمية . ، طيب

ما هو جمرد  )) إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا ((سرورك ما ميكن يأمرك خبري أبدا؛ وهلذا قال يف آية أخرى: 

حديث  السائل :؛  ما ميكنالشيخ : ؟  ، هل يأمر باخلري لالستدراك نعمالشيخ : ؟  شيخ السائل : . خرب فقط

؛ وإال هو ما أمره خبري لنفسه لكن ملا خاف من  وجل ؟ ال ما هو لالستدراك هذه حكمة من اهللا عز أيب هريرة

فإن  ((مث قال:  . أو رمبا حيصل له شيء أكرب فدله على ما فيه حفظ  ألنه لو ال تالنيب عليه الصالة والسالم 

ال تتبعوا خطوات  ((؟  ؛ من أين تؤخذ حلكم بعللهاطيب ويستفاد من آية الكرمية أيضا: قرن ا,  )) زللتم

: أنه ينبغي ملن أتى  ؛ فيستفاد منه فائدة متفرعة على هذا )) إنه لكم عدو مبين ((:  مث علل )) الشيطان

؛ وإن كانت ذات  ؛ إن كانت ذات دليل من الشرع قرا بدليل من الشرعباألحكام أن يقرا بالعلل اليت تطمئن 



فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن  ((  . العقل والقيام قرا بدليل من العقل والقياسدليل من 

بإن  ((؛ لقوله:  : الوعيد على من زل بعد قيام احلجة عليه يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) اهللا عزيز حكيم

 فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم ((:  نا من قوله؟ قل فإن قلت من أين الوعيدزللتم من بعد ما جاءتكم البينات )) 

: أنه  فإذا كان هناك غلبة وحكمة فاملعىن : تنزيل الشيء يف مواضعه؛ ألن من معاين العزة الغلبة واحلكمة ))

: إذا قال  ، طيب مرة ثانية نعيدها ؟ نعم ؛ ألن هذا هو مقتضى حكمته. ظاهر سينزل بكم ما تتبني به عزته

؟ قلنا ألن من معىن العزيز الغلبة من معانيها الغلبة؛ فإذا كانت غلبة مقرونة  الدليل على الوعيد: ما هو  قائل

؛ ومعلوم أنه بعد جميء البينات قطعت احلجة؛  حبكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضي حكمته

فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال والسارق والسارقة  ((:  وقد مر علينا قصة األعرايب الذي مسع قارئا يقرأ

هكذا يقرأ الرجل؛ فقال األعرايب أعد اآلية ما هي هذه اآلية؛ فأعادها على التالوة  )) من اهللا واهللا غفور رحيم

قال ))  واهللا عزيز حكيم ((؛ فأعادها على الصواب  فقال أعد اآلية نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم)) ((األوىل 

نه عز وحكم فقطع ولو أنه غفر ورحم ما قطع؛ وهلذا قال اهللا يف الذين يسعون يف األرض فسادا اآلن أصبت أل

: أن اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ((

: أنه ال تقوم احلجة على اإلنسان  ومنها . )) من بعد ما جاءتكم البينات (( : للعباد؛ لقولهتعاىل أقام البينات 

وهلذا شواهد كثرية من الكتاب  )) من بعد ما جاءتكم البينات : ((وال يستحق العقوبة إال بعد قيام البينة؛ لقوله

: وجوب اإلميان  ومن فوائد اآلية الكرمية  . السنة تدل على أن اإلنسان ال حجة عليه حىت تقوم عليه البينة

علم اعرتاف وإقرار؛ ما هو جمرد العلم فقط علم اعرتاف  )) فاعلموا ((اهللا وما تضمنته من صفاته؛ لقوله: بأمساء 

وإقرار؛ فمجرد العلم ال يكفي وهلذا أبو طالب كان يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم على حق وأنه رسول اهللا 

ليس مبؤمن؛ وليس اإلميان جمرد االعرتاف بدون إذعان لكنه مل يقبل ومل يزعج فلهذا نفعه إميانه وال ال؟ ما نفع و 

؛ والعزيز  وإثبات ما تضمناه من صفة . : إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم ومن فوائد اآلية قبول .



ل ؛ فعزة القدر يعين: أنه عزوج ؛ وعزة االمتناع ؛ وعزة القهر : عزة القدر ذكر أهل العلم أن له ثالث معاين

؛ أما عزة القهر فمعناها الغلبة وهذا أظهر معانيها؛  ؛ والشيء العزيز الشيء النادر الذي ال نظري له عظيم القدر

وأما عزة االمتناع فمعناه أنه ميتنع عن يناله السوء؛ مأخوذ من قوهلم: أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها 

حينئذ ثالث معاين . أما احلكيم فقد تقدم أنه مشتق من احلكم  األقدام؛ وهلذا قال ابن القيم يف النونية: فالعز

: أن يكون الشيء  ؛ احلالية ؛ وحالية : غائية ؛ وأن احلكمة نوعان : كوين وشرعي واحلكمة وأن احلكم نوعان

؟ فكون الشيء منظما  ؛ والغائية : أن يكون املقصود به غاية حممودة نعم على هذا الوجه املعني موافقا للحكمة

على هذا الوجه هذه حكمة الشك؛ وكون املقصود به كذا وكذا من الغاية احلميدة هذا أيضا حكمة؛ فصار 

احلكيم له أربع معاين يف احلقيقة: حكم، وإحكام، وحال، وغاية؛ نعم؟ فاحلكم فيه حكمة وكل منهما حكمة يف 

هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في  ((وجل:  مث قال اهللا عز  ويف غاية اليت تقصد به نعم.صورته اليت هو عليها 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وعيد هؤالء بيوم القيمة؛ ألن هذا الذي ذكر  )) ظلل من الغمام والمالئكة ...

عيد ؛ ألن اهللا جعل الو  وفيه أن اهللا تعاىل ال يعذب هذه األمة بعذاب عام . ؟ يوم القيمة اهللا وصفه مىت يكون

بل الساعة موعدهم  ((؛ ويدل لذلك آيات وأحاديث قال اهللا تعاىل سورة القمر:  ؟ يوم القيمة للمكذبني مىت

 ((وجل؛ لقوله:  وجل، إثبات إتيانه عز : إثبات إتيان اهللا عز ويستفاد من اآلية أيضا . )) والساعة أدهى وأمر

خلق  ((؛ واملراد إتيانه نفسه أو أمره؟ إتيانه نفسه؛ ألن الشيء إذا أضيف إىل اهللا فاملراد نفسه إال أن يأتيهم اهللا

 )) يكيدون كيدا وأكيد ((؛  أي هو نفسه )) استوى على العرش (( ؛ أي هو نفسه الذي خلق )) السموات

اد به نفسه فيتبع الدليل؛ ففي أي نفسه كل شيء يضاف إىل اهللا فاملراد نفسه إال أن يقوم دليل على أنه ال ير 

؛  وجل أن املراد: أن عبدا من عباد اهللا استطعمه فلم يطعمه هذا بني اهللا عز ) جعت فلم تطعمنى (احلديث: 

 )) أتى أمر اهللا ((إذا املراد إتيان اهللا نفسه؛ وال يعارض ذلك إن اهللا قد يضيف اإلتيان إىل أمره مثل قوله تعاىل: 

ورد؛ قف فيها على ما و ألننا نقول إن هذا من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية فنت )) أمر ربكأو يأتي  ((:  ومثل



فاإلتيان الذي أضافه اهللا لنفسه يكون إتيانه بنفسه؛ واإلتيان الذي أضافه اهللا إىل أمره يكون إتيان أمره ألنه ليس 

؛  : إثبات املالئكة ومن فوائد اآلية الكرمية .لنا على اهللا ما ال نعلم علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد 

في  ((شف  )) في ظلل من الغمام ((؛ لقوله:  وجل : إثبات عظمة اهللا عز ومنها . )) والمالئكة ((لقوله: 

ويوم تشقق السماء  ((ظلل نكرة يدل على أا ظلل عظيمة وكثرية وهلذا جاءت يف سورة الفرقان:  )) ظلل

صورت احلالة تشقق كأا من كل جانب يعين تثور ثورانا ذا الغمام العظيم كل هذا تقدمة يعين لو ت )) بالغمام

ومن فوائد اآلية: أن املالئكة  . يء اجلبار سبحانه وتعاىل؛ وهذا يفيد العظمة، عظمة الباري سبحانه وتعاىل

ومن فوائد اآلية  . القرآن والسنة كثري؛ خالفا ملن قال: إن املالئكة قوة وأرواح؛ والرد على هذا الزعم يف  أجسام

يكون أمل إن اإلنسان  ماه شيء إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛ ده ينقضي كل شيء؛ ما بعب: أن يوم القيمة  الكرمية

قضي األمر الذي قضاه من ؟  )) وقضي األمر ((:  يستعجل إذا كان من أهل النار ليكون من أهل اجلنة؛ لقوله

وغيض الماء وقضي األمر  : (( ؛ وهذا كقوله وجل لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا األمر ، اهللا عز اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث إن هذا األمر يقضى  . )) واستوت على الجودي

واملقيل يكون يف نصف  )) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ((:  يف بعض يوم؛ ألن اهللا يقول

:  ؛ لقوله : أن األمور كلها ترجع إىل اهللا وحده ومن فوائد اآلية الكرمية النهار، يف نصف النهار انتهى كل شيء .

وما اختلفتم فيه  ((؛ الكونية والشرعية؛  ؟ الكل أي األمور الكونية أو الشرعية )) وإلى  اهللا ترجع األمور ((

فاألمور كلها مرجعها إىل اهللا  )) إن الحكم إال هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياه )) (( من شيء فحكمه إلى اهللا

سبحانه وتعاىل؛ وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إىل اخللق فإمنا ذلك بإذن اهللا ؛ فيها أشياء مرجعا على اخللق؛ فاحلكم 

سبحانه وتعاىل؛ وذا يتبني أن األمر كله  ؟ بإذن اهللا بني الناس مرجعها إىل القضاة؛ لكن مباذا كان القضاة مرجعا

؟ ألن عندنا اآلن نوع من  : إثبات األفعال هللا هل نأخذ من هذه اآلية قاعدة . يرجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل

؛ ألن النوع أخص من  ؟ اجلواب: ال ؛ فهل نقول إنه يدل على إثبات كل فعل هللا أنواع األفعال وهو اإلتيان



وثبوت األخص ال يقتضي ثبوت األعم؛ لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل ال كل فعل وأن اهللا  اجلنس

سبحانه وتعاىل تقوم به األفعال االختيارية مثل االستواء على العرش، والنزول إىل السماء الدنيا، والقرب من عباده  

زيد وغري ذلك من األفعال اليت كيف يشاء ، والضحك، والعجب، ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من م

جاءت يف الكتاب والسنة؛ أهل السنة واجلماعة يؤمنون ا على أا أفعال؛ أفعال متعلقة بذاته، وأنه سبحانه 

وتعاىل يفعل ما يريد؛ وأما أهل التعطيل والتأويل فال ينطقون بذلك وال يرون أن اهللا يقوم به األفعال االختيارية 

لكتاب والسنة على املعاين القدمية أيضا؛ وهلذا الكالم عندهم املعىن القائم بنفسه وهو قدمي وحيرفون ما جاء يف ا

اهللا أعلم   أي نعم. ؛ ما ميكن أن يتكلم اهللا تعاىل بكالم حادث حيدثه ويتكلم مبا شاءكقدم العلم والقدرةأيضا  

إشكال إال أنه عند التأمل ما فيه ؛ لكن أنا عندي  يوم أو بعض اليوم بقيته ما أدريهل هم يتأخرون كل ال

فإنه  ) أعيد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (كل :  إشكال هو حديث أيب هريرة يف قصة مانعي الزكاة

)  في يوم (قد يتبادر من هذا احلديث أن اليوم يتم؛ لكنه ليس بالزم أن يتم؛ أقول ليس بالزم ألن احلديث يقول 

سع من املظروف فمن اجلازم يعذب إىل نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل ويف الظرفية والظرف يكون أو 

وإلى  ((:  وجل ومتام سلطانه وملكه من قوله نعم يستفاد املشيئة ويستفاد أيضا عظمة اهللا عز  . أحد إىل مكانه

ال الشيخ : ؟  هذاون على األعراف بعد القضاء شيخ ما يصريون إىل اجلنة يبق السائل :  . )) اهللا ترجع األمور

؟ اهللا أعلم اهللا أعلم ألن أصحاب اجلنة، أصحاب األعراف ما يطلق عليهم أم  يعين أهل األعراف قصدك

أصحاب اجلنة على اإلطالق وهلذا يف سورة األعراف ذكر اهللا ثالثة أمساء: أصحاب اجلنة، وأصحاب النار، 

ال ما هو بالظاهر ألنه قال حىت يقضى بني العباد  .وأصحاب األعراف؛ واهللا أعلم كم يقفون يف األعراف هذه

؟ ما هو بالظاهر ألنه حىت  ؟ له هو ؛  له وإذا قلنا أنه يقضى بني العباد يف نصف اليوم فمعناه إىل نصف اليوم

أيه اليوم كان مقداره مخسني ألف سنة لكن ما يلزم منه كل اليوم  ؛ يقضى غاية الغاية هي أن يقضى بني العباد

ألنه تقييده حىت يقضى هو صحيح؛ لو عذب أول النهار أول اليوم الذي مقداره مخسني ألف سنة لصدق  يعذب



أنه يعذب بيوم كان مقداره مخسني ألف سنة وهو قد عذب يف هذا اليوم إىل أن يقضى بني العباد؛ أقول 

ف سنة يقضى بني العباد هذا اليوم الذي مقداره مخسني أل ) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (احلديث: 

فمعىن ذلك عذابه ميتد إىل أن يقضى بني العباد وهو نصف اليوم ؛  حىت يقضى :يف نصف اليوم واحلديث يقول

وكلمة يوم ما معناه أن يكون يف أوله فقط؛ لو قلت لشخص زرتك يف يوم اخلميس هل يلزم أن متتد الزيارة من 

يف  أول اليوم إىل آخره؟ ما يلزم لو زرت يف أول اليوم إىل نصف النهار أو إىل ثلث النهار أي نعم؛ فهو يعذب

يوم كان مقدراه مخسني ألف سنة إىل أن يقضى؛ تعذيبه إىل أن يقضى بني العباد؛ فإذا يقضى بني العباد يف 

معناه عظمة هذا اليوم الشيخ : ؟  مخسني ألف سنة أيش لون السائل :  النصف انتهى تعذيبه يف النصف .

ال كلمة حىت يقضى بني العباد لكان  هو لو.  ؛ بيان عظمة هذا اليوم وليس معناه امتداده مخسني ألف سنة

؛ لكن ملا قيد حىت يقضى بني العباد وقلنا إنه يقضى بني العباد يف  ظاهر احلديث أن تعذيبه من أوله إىل آخره

تبني أن عذام إىل نصف  )) أصحاب الجنة اليوم خير مستقرا وأحسن مقيال ((نصف اليوم بناء على قوله: 

أيه الشيخ : ؟  اليوم عند اهللا سبحانه وتعاىل , اليوم ! شيخ السائل :  . ين ألف سنةاليوم؛ وما أطوله مخس وعشر 

...  ل كم آتيناهم من آية بينةسل بني إسرائي ((:  مث قال تعاىل  )) مقداره خمسين ألف سنة ((؛  يوم القيمة

ومن  . )) آتينهم من آية بينة كم ((يستفاد من هذه اآلية : بيان كثرة نعم اهللا على بين إسرائيل؛ لقوله: ,  ))

: تقريع بين إسرائيل الذين كفروا بنعمة اهللا وتوبيخهم؛ ألن املراد بالسؤال هنا سؤال استعالم وال سؤال  فوائدها

ومن يبدل نعمة  ((وجل؛ لقوله:  : حتذير من تبديل نعمة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . توبيخ؟ سؤال توبيخ

والعقاب ))  فإن اهللا شديد العقاب ((: إثبات شدة العقاب من اهللا؛ لقوله:  ومنها . )) تهاهللا من بعد ما جاء

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة  ((يف موضعه حممود؟ نعم، نعم حممود بل مأمور به 

عقوبة قتل؛ فيه فرق بني  الرجم عقوبة نعم؟ عقوبة أيش؟ يسموا متأخرين إعدام وهذا غلط )) في دين اهللا

  . ؛ جسمه باقي لكن القتل واإلعدام؛ إذا قتلنا واحد هل حنن أعدمناه؟ ال


